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Nauka 
 

Konkursy NCBR planowane w przyszłym roku 
Już w pierwszym kwartale przyszłego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zamierza ogłosić 
szereg nowych konkursów, których beneficjentem może być społeczność naszego Uniwersytetu.     
W chwili obecnej warto już się zastanowić nad konstruowaniem założeń projektów badawczych, aby 
w chwili ogłoszenia konkursu (o czym będziemy na bieżąco informować) przygotowaną koncepcję 
projektu dostosować do aktualnych wymogów NCBR. 
 
Pierwszym z programów jest XI edycja programu Lider, tradycyjnie adresowanego do młodych nau-
kowców, którzy posiadają stopień naukowy doktora, a od daty jego uzyskania nie minęło więcej niż 
7 lat. W programie można się starać o sfinansowanie projektów badawczych do wysokości 1,5 mln 
zł. Konkurs zostanie otwarty w pierwszym kwartale 2020 roku. 
 
Do końca marca 2020 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach III edycji programu TechMat-
Strateg. W ramach konkursu będzie się można starać o dofinansowanie opracowywania technologii 
materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach. To duża szansa dla na-
szej uniwersyteckiej stomatologii, biofizyki czy też biotechnologii. Minimalny budżet pojedynczego 
wniosku nie może być mniejszy niż 5 mln zł. Maksymalnie można aplikować o 30 mln zł. 
 
Od 3 lutego do 3 kwietnia 2020 r. będzie również trwał nabór wniosków w ramach kolejnej edycji 
"Projektów aplikacyjnych", działanie 4.1.4 POIR. Wnioski będą mogły składać konsorcja naukowe, 
w ramach których znajduje się co najmniej jedna jednostka naukowa i jedno przedsiębiorstwo.        
W ramach aplikacji można się starać o dofinansowanie w wysokości do 10 mln zł. 
  

 

Preludium BIS 
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowy konkurs skierowany do podmiotów pro-
wadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu Preludium BIS jest wsparcie kształce-
nia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez 
doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich.  
Termin składania aplikacji (podobnie jak 18. już edycji konkursów Opus i Preludium oraz 15. edycji 
Sonaty) mija 16 grudnia br. Więcej o nowej inicjatywie NCN tutaj. 
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